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Kristnaskaj Pripensoj
En ĉi tiu monato, karaj gelegantoj de „Flandra Esperantisto” , 

vi festos en via familia rondo, vi festos en via esperanta grupo - alia 
familio via - la Kristnaskan feston. Milionoj da homoj sur la terglobo 
festos la naskiĝon de Kristo kaj estos kunligataj per sama penso al 
Tiu, Kiu venis inter la homojn por alporti al ili Savon.

Kaj vi tiam malgaje pripensos, ke ne estas nun multaj kialoj por 
„festo : la minacaj militnuboj ne jam malaperis de sur la ĉielo, 
milionoj da laboristoj — man — kaj spiritlaboristoj — ĉie suferas 
mizeron pro la mondkrizo, pri kiu neniu jam povas antaüvidi kiam 
ĝi liniĝos.

Se vi havas infanojn, vi solene ĵuros, ke neniam vi forliveros ilin 
al la milita falsdio, vi instruos al ili malami la militon.

Se vi havas ankorau laboron, vi fordonacos iom de via salajro 
— kiom ajn malgranda ĝi estu — al tiuj, kiuj volas, sed ne povas 
labori.

Kaj vi, Flandraj Esperantistoj, kiam vi festos la Kristnaskon en 
via grupo, vi pensos al tiuj, kiuj tempon kaj monon foroferas, por ke 
„Flandra Esperantisto” regule povu disĵeti la bonan semon. Vi faros 
monkolekton por la „subteno por nia revuo . En ĉi tiu kriza tempo, 
kiun ankau devas trabati nia revuo, ĉiu komprenu sian devon !...

Sed malgraŭ duj malbonaj antaüsignoj, karaj gelegantoj de 
„Flandra Esperantisto” , vi gardu la Esperon kaj la Kredon. Car estas 
certe, ke la mondo aliiĝas per la energio de tiuj, kiuj ne apogas sur la
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perforto de armiloj, sed sur la firma kredo en la boneco de la homo 
kaj en la fina venko de la Vero !

Baldau vi en via hejmo ekbruligos la kandelojn de 1’ Kristnaska 
arbo, baldau vi pasigos kelkajn agrablajn horojn en via esperanta 
grupo : bone amuzu vin, sed pro la amuzo ne forgesu la mizerulojn, 
ne forgesu vian revuon „Flandra Esperantisto” !

Mart.

Momentbildo
A

de Monaho Stratmann
En densaj, intermiksaj vicoj de pikdrato pendas homo, trafita 

per granato. Splito frakasis lian piedon ! La sangomakulitaj ostoj 
rigide elstaras el la en pecojn disŝirita ŝuo. Alia splito disŝiris lian 
ventron, tiel ke la intestoj elpendas el ĝi kiel ĉe duone purigita kokino. 
Malgrau siaj teruraj vundoj, li tarnen ne jam estas morta. Li vivas ! 
Li penis eligi sin el la pikdratoj. Pro tio li sange vundis siajn manojn 
kaj ankoraŭ pli implikiĝis en la fadenoj. Nun li ne plu pcsedas forton 
por movigi sin, li eĉ ne plu povas forpeli la muŝojn, kiuj eksidas sur 
liaj ostoj, sur liaj intestoj, sur lia elstaranta okulo. Li eĉ ne eksvenas. 
Li tute ne plu povas krii, nur lia unu okulo moviĝas de tempo al 
tempo kaj en lia gorĝo la spiro supren - kaj malsuprenmovas sang- 
vezikojn...

Tiel li pendas dum tutaj horoj en la senkompata sunbrilo, kiu 
elkovas la muŝovojn en liaj vundoj kaj igas ilin vermoj, dum li ankoraü 
vivas ! ! !
(El „Mondeklezio kaj Mondpaco") Tradukis Piet VAN PEEL.

Flandra Kanto Esperantigita 
MI A M O N  D E V A S PO R TI

Tcksto de Hoffmann von Fallersleben

Du fenestretoj klaraj jen 
en muelejo brilas ; 
du brunaj okuletoj ja 
allogi kvazau volas.

Sed ili faras signon ne 
al mi, sed al alia ; 
mi devas iri tra la strat 
kun azeneto mia.

Muziko de G. Anthcunib

Se estus mia mi azen’, 
ne plendus mi pri 1’ sorto : 
sur monton portas sakon ĝi, 
mi amon devas porti.
Verkinto de d tiu kant’ 
neniam monon havis ; 
ol akvon el la Skeldo pli 
li Rejnan vinon ŝatis. 

Tradukis Jan VAN SCHOOR.



Stato kaj Popolo
Estis do per la argumento, „ke la Ukrainoj ne formas nun 

sendependan ŝtaton” , ke la sekretario-kasisto kaj fakta prezidanto de 
la K. R. (i. a. ankoraü prezidanto de la „Belga Ligo Esperantista” ) 
dum la Krakova kongreso forpelis la Ukrainajn kongresanojn tra la 
pordo.

Tarnen li jam spertis, ke ĉi tiu argumento tute ne taŭgas. Mi 
havis ja pli ol unufoje la pridubeblan plezuron persone diskuti saman 
aferon kun li. Mi diras ,.pridubeblan plezuron” , car klopodu konvinki 
lin, ke 1 -  1 =  2, se laü li estas 3, via penado estos vana.

Tiel la prezidanto de la Belga Ligo, obstina kiel kapro, kontrau- 
staras la uzadon de „Flandrujo”, car.... la Flandroj ne formas nun 
sendependan ŝtaton. Kiel ridinde li kondutis plurfoje rilate al tio, mi 
pro respekto por li ne nun jam malsekretigos. Sufiĉas, ke mia vidpunkto 
estas la ĝusta kaj la uzado de Flandrujo pravigita de Zamenhof en 
liaj „Lingvaj Respondoj” (Nova Serio, p. 19/20) kaj de s-ro Cart en 
persona skribajo al mi. Kaj por mi almenau la opinio de ambau tiuj 
majstroj pli valoras ol tiu de prezidanto de Belga Ligo !

Fakto estas, ke la kompatinda obstinulo intermiksas la ideojn 
ŝtato, lando kaj popolo. Se la Germanoj estus gajnintaj la militon kaj 
aneksintaj nian landon, laü li, ni estus iĝintaj Germanoj. Laü mi, ni 
estus iĝintaj anoj de la Germana ŝtato, sed restintaj ni mem, t.e. 
Flandroj. Kun Romain Rolland mi opinias, ke ,,la ŝtato ne estas la 
patrujo” .

En sia libro ,,Inleiding tot het Pneumat-Energetisch Monisme” 
(Enkonduko de 1 Pneumat-Energeta Monismo), aperinta en 1917 ĉe 
M. Nijhoff en ’s Gravenhage, la saga Nederlanda pensulo Félix Ortt 
skribas sur p. 153-154 :

,,Popolo estas nepre io alia ol ŝtato. La Finna popolo, la Flandra 
popolo, la Ceha popolo ekzistas, kvankam ci tiuj popoloj ne havas 
propran ŝtaton. Certe la popolanimo kaj la ŝtatanimo havas komunajn 
punktojn... sed la diferencoj estas grandaj.

,,La popolanimo estas muite pli maljuna ol la ŝtatanimo : la 
popoloj ekzistis multajn jarcentojn antau kiam estis parolo pri ŝtato ; 
ili estiĝis kune kun la popola lingvo, kio klarigas la profundan, 
nedisŝireblan ligon inter lingvo kaj popolo.”

Mi povus ankoraü apogi mian vidpunkton per multaj citajoj el 
famaj scienculoj : mi provizore gardas ilin en rezervo. Mi nur citas 
ankoraü el „The New Europe, The slave standpoint” (La nova Europo,

91



La Slava starpunkto) de Masaryk : ..Popolo estas spirita kaj kultura 
organizacio — libéra organizacio, kiu devenas de la naturo ; la ŝtato 
estante super ĉio la organizita perforto estas subjugiginta sian popolon 
kaj aliajn popolojn. Kaj mi demandas : eu la nunaj gvidantoj de la 
Esperanto-movado intencas kune kun la centralizigaj ŝtatoj agi kontrau 
la subpremitaj popoloj ?

Aliflanke mi asertas, ke la sekretario-kasisto kaj fakta prezidanto 
de la K. R., kiel prezidanto de Belga Ligo Esperantista. agis en 
Krakovo kontrau la Ukrainaj esperantistoj tute ne objektive ; — ke li 
dependigis sian malnoblan decidon ne de la spirito de Espéranto, sed 
de sia politika konvinko ; — ke li estis enspirata de sia malamo 
kontrau la Flandraj esperantistoj, kaj sekve de tio kontrau duj mal- 
grandaj kaj subpremitaj popoloj.

Li pruvu, ke mi estas malprava !

Flandra Rakonto
P A T R IN A  AM O

lu virino, en Hekelgem, mortis dum akuŝo.
La najbarino diris al la edzo. ke li devis fari la liton de la 

mortintino dum ses semajnoj, tial ke lia edzino revenus dun nokton 
por mamnutri la kompatindan infaneton.

Sed la edzo neniel volis kredi tion, car la mortintoj lau li ja estis 
mortaj kaj ne revenis.

La sekvantan nokton la infano, kiu troviĝis en la ĉambro apud 
tiu de la patro, ekploris, sed silentis baldau. Je tiu momento la viro 
audis la voĉon de sia edzino, kiu dolĉe lui is la infaneton. La edzo 
ektimis ; li iris tarnen ĝis la pordo de la ĉambro kaj rigardis tra la 
ŝlostruo : li vidis sian edzinon kun la infano sur la genuoj kaj mam- 
nutranta ĝin ; la bluaj okuloj de la sudnfano rigardis trankvile la 
patrinon.

La koko kantis ; la mortintino dolĉe métis sian infanon en la 
lulilon kaj malaperis tra la pordo.

Depost tiam la edzo farigis la liton duvespere.
Rerakontis Fr. M O R T E LM A N S.



Mondliteraturo

Stranga Enterigo en Braddock
(Fragmento) 

de Michael Gold*)

(La poemo rakontas la historion de Jan Clepak, enmigrinta 
laboristo, mortigita en ŝtalfabriko dum la laboro.)

Nun tri pensantoj havas strangajn pensojn en la mortintejo.
„O, mi ebriigos min kaj mi ĉiam restos ebria — neniam mi edziĝos 

kun virino, kaj neniam mi estos patro de ridantaj infanoj,

„De nun mi ĉion forgesos. Mi estos nenio. La vivo estas naŭza ŝerco, 
kiel la enterigo de Jan.”

Unu el la amikoj pripensas en la balzamigita mortintejo,
Dum levilego malsuprenigas la tri rrilkilogramojn da ŝtalo, kiuj entenas 

Jan Clapek.

(Aüskultu la tamburojn de 1' stranga enterigo Amerika !)

„Mi estos lavistino, mi purigos la plankojn. Mi estos malmultekosta 
publikulino, sed miaj infanoj neniam laboros en la ŝtalfabriko.”

La edzino de Jan Clepak pripensas, dum la tero estas ŝovelata sur la 
grandan ŝtalan ĉerkon.

En la printempa sunbrilo, en la dolĉa Aprila aero.

(Aüskultu la tamburojn de 1' stranga enterigo Amerika !)
„Mi ŝanĝigos min je malmola ŝtalo, pli malmola ol tio,
„En unu el la sekvantaj tagoj mi venos kaj mi faros kuglojn el la korpo 

de Jan kaj mi pafos ilin en la koron de tirano !”
La alia amiko pripensas, la aüskultanto,
Tiu, kiu aüdis la tamburojn malgajajn de stranga enterigo,
Kiu aüdis la rakonton pri 1’ stranga enterigo Amerika,
Kaj kiu iĝis freneza kiel de 1’ diablo posedata kaldrono kun fendetita 

levilo.

Aüskultu la tamburojn malgajajn de stranga enterigo !
Aüskultu la rakonton de stranga enterigo Amerika!

Esperantigis Jan V A N  SCH O O R.

*) Michael Gold naskiĝis en New-York en 1894. Liaj gepatroj 
estis enmigrintaj Judoj : Rumana patro, Hungara patrino. Kiam li estis 
13-jara lia patro mortis kaj li mem devis gajni sian vivopanon : li estis 
sinsekve vagabondo. portisto, ĉarpentisto. Je 20- jara aĝo li fondis 
komunistan gazeton en Boston. Li vojaĝis en Anglujo, Francujo. 
Germanujo, Sovetio. Li nun estas redaktoro de la revuo „New Masses”
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La plej bona sezono por Geamantoj
Ciu sezono havas sian propran signifon. Lau la poetoj nur la 

Printempo estas la sezono de l’amo, sed estas ja poeta koncepto, 
car la amo vere ne havas specialan sezonon.

En Majo vekiĝas la deziro. En Junio la lunbrilaj noktoj favoras 
la geamantojn. Sed ankau en la Autuno, kiam aliaj homoj sentas sin 
iom melankoliaj, ne ekzistas baroj por amantaj koroj.

La Vintro estas ja tre bona amiko de l’geamantoj. Ĉar ĉiuj 
tiam okazantaj festoj estas intermiksitaj per la amo kaj neaudeble 
ĝiaj sagoj traboras la malkviete batantajn korojn.

Ekzemple la Sankta Nikolao-festo ! Bona okazo por donaci ion
unu al la alia: marei pana koro sufiĉas. La malgranda, senmalica koro,

#

kiu kunligas homajn vivojn kaj pri kiu ni povus diri, misuzante 
Shakespeare : „ -stas pli kaŝite malantau tia koro ol ni kun tuta nia 
instruiteco povas diveni” .

Post mailonga paŭzo, ĝuste sufiĉe longa por reakiri la spiron, 
krepuskiĝas la festo de l’gefiandgo ce l horizonto : Kristnasko! je pli 
bêla kaj tauga okazo oni ne povas gefianĉiĝi.

Neelĉerpeblaj estas dumvintre la okazoj por geamantoj : glitado 
sur la glacio mano-en-mane, k. t. p.

Tiuj, kiuj scias tion, diras, ke kiso en Decembro pli bongustas 
ol en Augusto. Okazas kun pli da priresponda sento. Somera enamiĝo 
ne estas profunda, estas supraĵa kaj ne dam kondukas al la feliĉa 
fino. Sed Vintra enamiĝo, daürigata ce l'familia kameno sub gardan- 
taj okuloj, kondukas al pli grava kuniĝo.

Nu, kion diras la poetoj de l’Printempa amo pri tio ? !
ŜERCEMULO

La Ukraina Movado
Jen ankorau kelkaj kompletigaj klarigoj pri la Ukraina movado, 

rilate al la artikolo en nia antaua numéro ; ili montras alian aspekton 
de tiu movado.

La Ukrainaj naciistoj estas dividitaj en du grupojn. Unue ni 
havas la partion de Grand-Ukrainujo : d tiu laboras por la tuja 
efektivigo de 1’ Ukraina ŝtato, kiu unuigus la gentfratojn el Polujo,

A A»

Sovetio, Rumanujo kaj Cehoslovakujo. Ci tiu partio estas revoluciema : 
la sovaĝa politiko de 1’ Poloj, kiuj la pasintan jaron murdigis centojn
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da Ukrainaj studentoj, pastroj kaj instruistoj, tre komprenebligas ĝian 
radikalismon.

La alia partio, nome tiu de Malgrand-Ukrainujo estas pli modéra. 
Niaj samgentanoj, ili diris, estas subpremitaj de kvar diversaj ŝtatoj ; 
ni estas tro malfortaj por resti ĉie ekster la lego kaj almenau en unu el 
la kvar ŝtatoj ni devas disponi pri leĝe permesita organizajo. Tiel ni 
ekhavos ie sendanĝeran apogejon, de el kiu ni povas helpi niajn 
subpremitajn fratojn. Same okazis ja antau la milito, kiam la Austra 
aütoritato. pro malamo kontrau la Poloj, favoris nin, lasis al la en 
Aöstrujo loĝantaj Ukrainoj ian liberecon kaj ebligis al ni helpi la sub 
la Rusa regimo vivantajn samgentanojn.

Lau la nuna stato ne estas eble al la Ukrainoj el Sovetio, Ruman- 
ujo kaj Ĝeĥoslovakujo bone organizi sin. Polujo sole do restas. Tie ni 
disponas — almenau principe — pri ia kultura autonomio. „Modus 
vivendi" kun la Pola aütoritato estus do tre dezirinda, almenau se tio 
estas iel ebla...

Ne estas nia tasko diri nian opinion pri la disiĝo inter Grand - 
kaj Malgrand - Ukrainoj : ni nur sekvas kun intereso kaj amo la 
batalon por libero de aliaj subpremitaj popoloj.

X.

Flandra Ligo Esperantista

La kunveno de la 8a. de Novembro eksterordinare sukcesis. 
Delegitoj el Antwerpen, Brussel, Gent, Hamme, Kortrijk kaj Ronse 
ĉeestis; regis bona interkonsento kaj evidentiĝis la laboremo, kiu animas 
la diversajn lokajn delegitojn.

De nun la propagando en nia lando estos lauplane farata, baldaü; 
vidiĝos la rezultoj de tia propagando.

Laü la raportoj de la respektivaj gvidantoj de nia revuo kaj nia 
Instituto ili venke travivos la nunan mondkrizon.

Nia 3a Kongreso estos brila sukceso; ĉi tion antaüvidigas la laboro 
jam farita kaj ankoraü farota de la Kortrijkanoj.

Diversaj ideinterŝanĝoj pri enlanda kaj internacia movadoj estis 
ankoraü farataj. Kiel eble plej om de nun ne plu agos izole, sed kom- 
une : unu por ĉiuj, ĉiuj por unu !

Niaj delegitoj kaj amikoj jam notu, ke la sekvanta kunveno de la 
Ligo okazos la lOan. de Januaro kiel kutime en Gent.
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Nia 3a Kongreso
Al la nuna numéro de „Flandra Esperantisto” estas aldonita 

aliĝilo por la 3a plandra kongreso de Esperanto en Kortrijk.
Fariĝis kutimo. ke por kongreso oni sin enskribigas nur lastmo- 

mente. La Organiza Komitato insistas, por ke tiun malrekomendindan 
tradicion la geesperantistoj ne plu sekvu.

Cu necesas klarigi kiel malagrabla estas malfrua aliĝo ? Aranĝo
de kongreso estas ne facila tasko kaj ni esperas je bonvola helpo de 
niaj geamikoj.

La kongreso en Aalst havis 175 gepartoprenantojn. Kortrijk 
devas havi pli ol 200 ! Ĉu ni estas tro postulemaj ? Tute ne ; lau la
rapida disvolviĝo de Esperanto en Flandrujo. tiu cifero eĉ ŝajnas 
modesta.

La kongreskomitato zorgos, por ke la restadkostoj estu laŭ ĉies 
rimedoj kaj promesas, ke do bone funkcios. Tamen por la loĝado 
necesas sufiĉe frue aliĝi.

Partoprenu ! Preparu vin jam de nun !
Je Pentekosto 1932 devas esti Esperantista invado en Kortrijk !

L a O r g a n iz a  Ko m it a t o .

APPKO, schriftelijke leergang
Ten einde iedereen in de mogelijkheid te stellen een grondige 

kennis der wereldhulptaal „ESPER A N TO ” te verkrijgen, richt 
Antverpena Por-Esperanto Propaganda Komitato (Antwerpsch 
Komiteit voor de Propaganda van Esperanto) een schriftelijken leer
gang in. Deze bestaat uit 25 wekelijksche lessen en wordt gegeven van 
November tot April. De leergang APPKO werd bijzonder voor zelf
onderricht samengesteld volgens de allerlaatste bevindingen op het 
gebied van taalonderwijs door een commissie bestaande uit de erkende 
meest bevoegde en ervaren leeraars-esperantisten van het Antwerpsch 
onderwijzend personeel, hetgeen de grootste waarborg is voor zijn 
degelijkheid en doelmatigheid.

De deelnemingsprijs van een volledigen leergang is bepaald op 
Fr. 25.— te zenden aan het adres van den Heer J. Jacobs, leeraar, 
Boomsche steenweg. 444, te Antwerpen, of te storten op postcheck- 
rekening n° 230115.

De eerste les wordt gaarne op aanvraag en zonder verbintenis 
toegezonden.



Petskribo por Internacia Senarmigo
En 1932 okazos en Genève senarmiga konferenco. La Neder- 

landa gazetaro unuanime organizis kolektadon de subskriboj por 
popola petskribo al la konferenco. En Flandrujo tiun unuanimecon 
inter la diversaj politikaj gazetoj ĝis nun ne estis atingita ; tarnen diver- 
saj gazetoj kaj organizaĵoj jam organizis ĉiu en sia rondo saman
agadon.

„Flandra Esperantisto” bedaüras, ke tiurilate la esperantaj 
gazetoj kaj organizajoj, kiel ekzemple U. E. A., restis senagaj !

Ĉu do Esperanto ne estas esence la lingvo de 1’ paco ? Cu milit- 
arismo. kaj do milito, ne signifas la rompon de la amikaj interrilatoj 
inter la samideanoj kaj grandan malantaüeniron por nia movado ? Cu 
do Esperanto ne [estas unu el la plej potencaj faktoroj por paco, inter- 
fratiĝo, amikeco inter ĉiuj popoloj ? Nia movado havas ĉefe idealan 
flankon kaj estas la devo de ĉiu esperantisto diligente labori por la 
efektivigo de la paco !

Kial do la esperantaj gazetoj kaj organizajoj nenion faras por 
aŭdigi sian voĉon ĉe la senarmiga konferenco ? ! Kial do la gvidantoj 
de nia movado silentas kaj lasas preterpasi ĉi tiun bonan kaj efikan 
propagandon ne nur por la paco, sed ankaü por nia lingvo? Ili aranĝu 
tion kun sia konscienco. se ne la esperantistoj mem petos de ili klarigon.

„Flandra Esperantisto” almenaü ne volas rigardi kun krucigitaj 
brakoj. Car propra agado ne jam estas sufiĉe impona, ĝi decidis 
kunlabori kun la „Vlaamsche Jongeren Vredesactie” (Flandra Junulara 
Pacagado). Al ĉi tiu numero estas aldonita flugfolion de tiu kontraü- 
milita organizaĵo, kaj ni estas certaj, ke neniu el niaj gelegantoj 
preterlasos subskribi la deklaracion :

"Popola petskribo por Internacia Senarmigo 
AL LA SENARMIGA KONFERENCO OKAZONTA EN

FEBRUARO 1932 EN G EN ÈV E
Mi tre insiste petas vian konferencon, en la nomo de V homeco, 

fari tiujn aranĝojn, kiuj kondukos al senarmigo ce 1' nacioj.”
Ne sufiĉas mem subskribi ! Kolektu ankaŭ subskribojn ĉe viaj 

parencoj kaj konatuloj ! Kaj tiam resendu kiel eble plej baldati la folion !
Flandraj esperantistoj, al la laboro ! Ne restu indiferentaj kaj 

senagaj ! Ciu folio, kiun ni dissendis, devas esti utiligita ! Temas pri la 
konservo de 1’ plej grava posedo kaj plej alta idealo de Flandro, de 
kulturhomo, de esperantisto :

PA C O  !
F l a n d r a  E s p e r a n t is t o .
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La Militarista Kristnaskarbo

Kosto : miliardoj cîa frankoj

Gratuloj
— Al nia samideano Harry Scnmulewitz, kiu edziĝis kun Helen 

Bretstein.
— Al yeedzoj Arthur De Paepe-De Cock, el Hamme. pro la 

naskiĝo de fîlineto Maria.

Subteno por nia revuo
Irma De K., 5.— ; s-ino E. S., 5,— ; Palmyre De C., 15.— ; 

monkolekto kunveno Ligo, 50. — ; Roberto. dumonate, 10. — ; H. Br., 
10. —; s-ino E. S., 5. — ; Mart. 10. — ; Piet, 10. —; Jan, 10. —; entute : 
130.— frankoj.

98



Inter Ni
El Aalst. — Pioniro. — La 6an. de Novembre» s-ro Schmidt 

el Bochum faris en nia grupo tre interesan paroladon pri faldboatoj ; 
li ekspoziciis la boaton en nia kunvenejo kaj ilustris sian paroladon per 
belaj lumbildoj : pli ol 30 membroj ĉeestis tiun vesperon. La sekvantan 
tagon kelkaj Gepioniranoj ĉeestis la forveturon de s-ro Schmidt.

Krom la kursoj por komencantoj, gvidataj de f-ino Palmyre De 
Cock kaj s-ro Léo Calloens. okazas nun ankoraŭ ĉiumerkrede je la 
7 1 '2 a. perfektiga kurso. gvidata de s-ro Robert De Bondt.

El Antwerpen. — Flandrema Grupo Esperantista. — Mal- 
grandan raporton certe méritas la koncerto de la 2 /a. de Septembro 
pas., dediĉita al la Flandra popolkanto. Estas tre bedaurinde, ke ne 
pli multnombra publiko ĉeestis, car vere estis vespero plena de alta. 
pura artoĝuo. S-ro Van Trigt, kiu estas naturdotita per bêla bariton- 
voĉo. sciis kapti la auskultantaron kaj komuniki al ĝi la amon por la 
bêla, sana Flandra popolkanto. La akompanado de s-ro Vanderspurt 
krom tio estis regalo por delikataj oreloj. Ni jam invitis arnbaü 
artistojn, kiuj promesis lerni Esperanton kaj pliriĉigi sian repertuaron 
per kelkaj esperantaj kantoj. por la venonta vintro...

Pli grandan publikon altiris nia Koncert- kaj Teatra vespero de 
la 24a. de Oktobro en la salono ,,Van Wesenbeke’ . La koncerton 
sindone prizorgis f-inoj Parkinson, la konata pianistino ĉiam prêta por 
helpi nin, R. Mertens, unu el niaj fervoraj membrinoj, s-ino Ceulemans 
kaj s-roj Bernads kaj F. Gevaerts. La „ĉefplado” de la vespero estis 
la reprezentado de ,,Leentje uit t Hemelrijk , en kiu nia sekretariino 
ludis la ĉefrolon ; kun ŝi s-inoj J. Ceulemans kaj Genar estis aplaûdataj 
pro sia bona ludado same kiel s-oj J. Ceulemans, A. Peeters kaj 
F. Gevaerts, kiuj konsciencplene plenumis sian rolon. Jam je iom post 
la 10a. la balo povis komenciĝi kaj je la la. nokte estis nur kontraü- 
vole, ke ĉiuj foriris. ..The Metro Dance Orchestra” kontentigis la plej 
malfacile kontentigeblajn ; ankau ni dungis la saman orhestron por nia
Kristnaska festo...

Nia Kristnaska festo !... Ĝi forrabos preskaŭ ĉiun nian tempon 
kaj ĉiujn niajn fortojn dum Decembro. Estas dum tiu festo, ke ni 
transdonos al la Aalsta grupo „Pioniro” grupflagon kiel danko pro ĝia 
bona aranĝo de la 2a. Flandra Kongreso; ni jam eksciis, ke gesamide- 
anoj el Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Hamme kaj Brussel venos por 
ĉeesti tiun feston. Ili estos bonvenaj kaj per propraj okuloj vidos, kiel 
la „Flandrema Grupo festas la Kristnaskon...
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El Brussel. — N ELE. — La esperantista grupo, kiu antau 
nelonge estis fondita en Bruselo kaj de sia fondiĝo aliĝis al la Flandra 
Ligo, nomiĝas. „Nia estas la estonto”, mallongigite NELE. Ĉu ne 
estas bêla nomo laü esperanta kaj Flandra vidpunkto ?

Novaj membroj ankoraŭ aliĝis al la grupo kaj por la kurso, kiu 
komenciĝos la 11 an. de Januaro, jam enskribigis sin 15 personoj. Do 
la kurso certe iĝos sukceso kaj... nia estas la estonto !

El Kortrijk. — Dimanĉon, la 25an. de Oktobro. okazis en la ejo 
de la grupo parolado kun lumbildoi de nia Germana samideano Karl 
Schmidt. Ci tiun kunvenon ĉeestis 50 personoj.

La 5an. de Novembro komenciĝis nova publika kurso en la 
granda salono de la urbodomo. Jam dum 5 jaroj niaj kursoj ĝuas 
grandan favoron ce la loĝantaro. Nun denove sin enskribigis 90 
gelernantoj !

Tio memorigas al ni la malfermiĝon de la unua kurso, dum kiu 
en la ĉambrego sin premis pli ol 300 personoj kaj multaj devis resti 
antau la pordo.

El Mechelen. — En nia urbo baldaü estos starigata grupo, kiu 
aliĝos al la Flandra Ligo : ĝi volas per serioza kaj fervora laboro 
disvastigi Esperanton en la Dijle-urbo.

El Oudenaarde. — S-ro De Boes, el Ronse, kaptis la okazon 
por organizi en nia urbo, kie antaŭe oni neniam aüdis ion pri Espéranto, 
paroladon pri la utileco de nia mondlingvo, kiun ĉeestis pli ol 40 ne- 
esperantistoj. La 2an. de Novembro komenciĝis kurso por dekduo da 
gelernantoj. Ni esperas, ke ni post kelkaj monatoj povos fondi grupon.

El Roeselare. — Baldaü kurso komenciĝos en la salono „Flora” ; 
antaue la tri samideanoj. kiuj prenis sur sin organizi la kurson, volas 
fari propagandon en la lok2 gazeto kaj per cirkuleroj por certigi la 
sukceson.

El Ronse. — L,a paca Stelo. — La 8an. de Oktobro nia prezid- 
anto faris publikan paroladon okaze de la du kursoj, kiuj komenciĝis 
la 12an. Multaj gelernantoj ĉeestas la du kursojn, gvidatajn de s-ro 
Geenens kaj f-ino Vandercoilden.

Nia Germana samideano Schmidt el Bochum, faris paroladon 
pri la faldboata sporto, kiun ĉeestis pli ol 50 personoj, kiuj tre aplaüdis 
la interesan paroladon. Post gastado ĉe la prezidanto li forlasis nin 
por daürigi sian propagandan veturadon al Kortrijk.

La 4an. de Novembro okazis kantvespero post longa silentado : 
s-ro Van Durme akompanis la kantojn ; la llan. pro la interpaciĝa 
datreveno ne okazis kunveno, sed la 18an. la fidelaj gemembroj ĉiuj



ree kunvenis por pridiskuti la komunan tradukadon de libro ; la 
korektadon oni faros kune. Nia grupo volas efektivigi utilan, ĉiam- 
daŭran laboron...

Jen nun la programo por la monato Decembro : la 2an. : ĝenerala 
ripetado de la plej belaj kantoj ; la 9an. : daurigo de la komuna traduk- 
ado de la belega libro : „Tiel rakontas la Flandroj” ; la 16an. : lingvo- 
studa vespero ; la 23an. : komuna traduko de artikolo pri Ronse.

El Sint-Niklaas. — Al Triumfo. — La nova kurso. gvidata 
de s-ro Fr. Mortelmans, okazas en la urba lernejo por knaboj, Kalk- 
straat. Erare ni sciigis la pasintan monaton, ke la kurso okazus en nia 
ejo „Rubenspaleis” . Multaj urbaj kaj eksterurbaj gazetoj faris varman 
alvokon por la nova kurso.

Kelkaj Altriumfanoj ĉeestis la Oktobran feston de la Antverpena 
Flandrema Grupo en la salono ,,Van Wesenbeke” kaj bone sin amuzis.

DIVERSAĴOJ

Enketo pri stenografio. — La stenograf-oficejo de la Hungara 
Parlamento dissendis enketon en Esperanto por traduki ĝin en nacian 
lingvon kaj transdoni ĝin al la oficejo de naciaj parlament-stenografoj. 
La enketo enhavas demandojn pri organizo, salajro. laboro, tekniko 
de la laboro, sistemoj uzataj kaj aliaj diversaĵoj rilate parlamentajn 
stenograf-oficejojn. La rezultajo de la enketo aperos en libroformo. 
La libro kostos unu svisan frankon. Interesuloj petu la enketon de 
Stenograf-oficejo de la Hungara Parlamento. Budapest, V, Parlamento.

Esperanto Enciklopedio. En la lastaj jaroj aperis kelkaj tre 
gravaj verkoj en Esperanto. Bibliografio de P. Stojan, la Plena 
Vortaro de Esperanto, la Originala Verkaro de Zamenhof, la verkoj 
de Remarque kaj aliaj imponaj eldonaĵoj estas dokumentoj pri tio, ke 
Esperanto jam atingis tiun maturecon, kiam diversaj eldonejoj ne 
timas aperigi verkojn indajn eĉ al la plej grandaj naciaj literaturoj.

En tiu vico nun la eldonejo „Literatura Mondo” decidis eldoni 
Esperanto-Enciklopedion, muite bezonatan verkon por Esperantistoj, 
kiu enhavos ĉion gravan pri la movado, historio, literaturo, propagan- 
do, partoprenantaj gvidantoj, k.t.p. de Esperanto. La verkego, kies 
bazo estas la valora manuskripto de s-ano I. Sirjaev, Ruslando, kaj kiun 
redaktas s-roj’ V. Bleier, K. Kalocsay kaj L. Kökény, deziras esti 
modelo por kolektiva kreado per la samideanoj el la tuta mondo. Pro 
tio la redaktoroj alvokas ĉiujn esperantistojn, interesiĝantajn pri tiu ĉi 
serioza laboro. prezenti siajn opinion, ideon. eĉ artikolojn al la redak-
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cio. Cies opinio kaj ideo estas bone esplorata kaj observata por la 
intereso de la verko. La redakcio respondas al ĉiu en aparta fako de 
Literatura Mondo ekde la numéro januaro 1932. Tial individuan 
respondon neniu atendu ! Ciujn korespondajojn sendu al : Literatura 
M ondo. Budapest IX. Mester-u. 53. V. 7. por Enciklopedio.

Protesto. ,,La Centra Estraro de Laborista Esp. Asocio,,Laboro” 
en Pollando protestas plej energie kontrau la neallaso de reprezentanto 
de I' Ukraina popolo al la salutparolado dum la malfernio de 1’ 23-a 
Un i versa la Kongreso de Esperanto en Krakovo dum Augusto 1931.

Korespondado. — Hermann Zwikirsch, Warmbrunnerstrasse. 
1", Hirschdorf (Riesengebirge). Germanujo. juna Germano, deziras 
korespondi kun gelegantoj de nia revuo per leteroj ad ilustritaj poŝt- 
kartoj.

Schidlof's Zakwoordenboekje. — Antaŭ nelonge aperis dua 
eldono de la bone konata Schidlof-vortaro. Certe ne necesas multaj 
laüdoj pri tiu vortaro ; ni nur diru, ke la unua eldono de 10.000 
ekzempleroj elĉerpiĝis en la dauro de 4 jaroj. La papero estas pli bona 
nun kaj sekve la libreto estas iom pli maldika. La vortaro kostas 22,50 
frankojn kaj estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.

Francemo. — La Belga Esperanto-Instituto havas en la 
poŝtĉeklibro nur Francan adreson. La Flandraj esperantistoj bone 
priatentu tion !

Eksterlanda saluto. — La gazeto „ Volkszeitung” el Bydgoszcz 
(Bromberg), Polujo, publikigas en du numero Esperanto-angulon. La 
ĉefredaktoro estas la Sejm-deputito Artur Pankratz, delegito de U.E.A. 
kaj eldoninto de „German-Pola Esperantisto” . En la numero de la 8a. 
de Novembro s-ro A. Pankratz dediĉas artikolon al „Esperanto in 
Flandern” kaj finas per „Saluton al la Flandraj Esperantistoj” !

La gramofona kurso en Esperanto, eldonita de Eld. Soc. 
Esperanto, Stockholm, Svedujo, estis bone akceptata de la Svedaj 
Esperanto-studantoj. En la kursoj oni ofte uzas gin por instrui la ĝustan 
elparolon. Pli ol cent kursoj jam estas venditaj. La kurso konsistas el 
tri diskoj, kiuj kostas kune 12 kr. (por afranko en Europo aldonu 3 sv. 
kr., ekster Edropo 5 sv. kr.), enhavas sur la unua disko modelan el
parolon kun parte instruado por Svedoj, sur la dua ekzemplojn el la 
Fundamento kaj sur la tria dialogojn. La dua kaj tria diskoj enhavas 
nur Esperanton.

Per Balono al la Poluso, la granda oficiala libro pri la polus- 
tragedio de Andrée, fariĝis tre granda sukceso. De la tuta eldono 
restas nur drkau cent ekzempleroj, kiujn la eldonejo Eld. Soc. Esperan
to, Stockholm, Svedujo, konservos por la estonteco.
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Radio-amatoroj, aŭskultu. — La koncertkantistino Victorine 
v. d. Werff, kiu régulé kantas por la radio, kantos Mardon la lOan. 
de Decembro inter la 4a. kaj 5a. en la Nederlanda kaj Esperanta 
lingvoj ses kantojn, kiuj Jus aperis, kun teksto de Catharina Roskes- 
Dirksen kaj muziko de Dina Apeldoorn. Egbert Veen akompanos ŝin. 
Ĉiuj do aŭskultu la stacion Hilversum, ondlongeco 298 m.

Bibliografie*
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. Ciu verko estas

havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)
Streĉita Kordo. — Poemoj. Verkis : K. Ka'ocsay. Eldonis : 

Literatura mondo, Budapest. 189 paĝoj; 13 x 19 1 2 cm. Prezo : broŝ. 
32,50 fr.; bind. 45.— fr.

Kalocsay estas unuanime laŭdata kiel la plej bona poeto el Espe- 
rantujo : li distingiĝas per sia lingvo, stilo kaj formo.

En ĉi tiu poemaro li kolektis siajn ..malnovajn kantojn” de el la
jaroj 1918 ĝis 1931 :

,,La kantojn,kiuj premis min per muto,
Mi fine ĵetu jam el la anim’,
Kiel balaston jetas la balono,
Por flugi al pli alta regiono.”

Tiel la poeto, kiu de nun volas laŭiri pli modernan vojon, adiaŭas 
siajn unuajn poemojn kaj li daurigas en la enkonduka poemo :

,,Ok jaroj pasis. Num jam takte bridas 
Piedojn siajn la matura vir’.
En mia kor’ freneze ne avidas,
Nur modernflame brûlas la dezir’.
Jes, ja, mi iĝis pli prudenta, saga,
Pli filozofa, car, ho ve, pli aĝa."

Qu poeziamanto havigual si la poemaron de Kalocsay : ĝi havigos 
al li horojn de pura artoĝuo.

Rimportretoj. — Galerio de Esperantaj steloj. Pentris : K. 
Kalocsay. Eldonis : Literatura mondo, Budapest. 128 pĝ.: 11 x 14 cm. 
Prezo : bind. 35.— fr.; bros. 24.— fr.

En formo de rondeloj Kalocsay en ci tiu lukse eldonita libreto tre 
sprite pentras la portreton de kelkaj esperantaj steloj. Jen kiel li i. a. 
senindulge pentras nian redaktoron :

Jan van Schoor - simpla melodio 
Ludata sur violoncel’.
Korflamoj junaj, rev - miel’,
Eĉ velke ĉarma iluzio.
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Sencela dolĉa nostalgio,
Sopir' je grava bagatel’.
Jan van Schoor - simpla melodio 
Ludata sur violoncel’.

Kaj al ĉi milda idilio 
De printemp - pluva akvarel'
Miksiĝas fortkolora bel’
De 1’ Pol - de - Monta poezio.

Jan van Schoor - simpla melodio.

Flanke de ĉiu rondelo troviĝas la persona portreto de la prikant- 
ito, kio igas la libreton ankoraŭ pli valora. Ĉiu ano de Esperantujo 
deziros posedi ĉi tiujn portretojn de esperantaj steloj.

Kelkaj Prozaj kaj Poeziaj Perloj. El diversaj 1 ingvoj tradukitaj 
de L. Cogen. Skribitaj en Stenografio Duployé-Flageul. Kun originalaj 
desegnajoj de Ahileo Demaertelaere-Bentos. Eldonis : Esperanta 
Stenografio, 9, Boulevard Voltaire, Issy-les-Moulineaux, Seine, Fran- 
cujo. 16 pĝ. ; 11x16 cm. Prezo : 1,50 fr. (unu respondkupono).

Se la perloj estas tiel brilaj kiel la originalaj desegnaĵoj !...
La Internacia Lingvo. Verkis : D-ro A Goldburt. Eldonis : 

Vilna Esperantista Societo „Universo” , Zawalna 15 lĝ. 7., Vilno, 
Polujo. 24 paĝoj : 15 1/2x22 1 '2 cm. Prezo: 0,30 zl. =  0.15 sv. fr.

Tiu ĉi libreto estas la unua Judlingva propaganda broŝuro 
priesperanta. La libreto traktas pri la evoluo de 1' ideo de la internacia 
lingvo ĝenerale kaj speciale pri deveno, celoj kaj nuna stato de Esper- 
antismo.

Nekrologo
— S-ro Stevens, la patro de Anna kaj Julien Stevens, geanoj de 

la Aalsta Grupo Esperantista „Pioniro” subite mortis; li kun sia edzino 
ĉeestis niajn arnbau Flandrajn Kongresojn en Antwerpen kaj Aalst. 
„Flandra Esperantisto” prezentas al Anna kaj Julien Stevens kaj al 
la tuta familio siajn plej sincerajn kondolencojn.

— La morto denove forprenis de ni ŝatatan samideaninon : 
Germaine Vanhavermaet, apenau 30-jara, membrino de „A1 Trium- 
fo” , mortis en Sysseele, kien ŝi translogis pro sia sanstato. AI la 
funebranta familio kaj speciale al ŝia frato Hector niajn kondolencojn.
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Flandrema Grupo Esperantista
invitas ĉiujn siajn geamikojn al sia

Intima Kristnaskofesto
la 24an de Decembro, je la 7a. vespere, 
en la salonc ,, Antwerpsch Koffiehuis'’

Van Straelenstraat, Antwerpen,

La ei montrita klubseĝo, bela lustro, 
servico kaj pli ol cent aliajn piemiojn estos 
forlotumotaj!

Provu vian ŝancon! Mendu loteri- 
biletojn po 5 frankcj (1 belgo) por kajero 
de lObiletoj ĉe Piet Van Peel. Steenhou-

°  wersvest, 26, Antwerpen (poŝtĉeknumero 282135).
□ La listo de 1’gajnintaj numeroj aperos en ..Flandra Esperantisto’’!
□
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NE FORGESU!
La 15a. de Decembro estas la tago de la Esperanta 

literaturo ! Estas la morala devo de ĉiu esperantisto 
aĉeti UNU libron je tiu tago !

La Flandraj esperantistoj aĉetas ĉe la Flandra 
Esperanto-Instituto !

GRAMOFONDISKO
kun : „La Espero"
himno Esperantista ludita 
de granda orkestro kaj :

„Bild - Ario"
el „La Sorĉa Fluto” de Mozart

en Esperanto kantita.
Prezo : Fr. 35.- afrankite.

Mendu ĉe
FLANDRA ESPERANTO-INSTITUTO 

Marckesteenweg, 18. KORTRIJK
Poŝtĉeko : 1969.06

Pentekosto 1932

3a Flandra Kongreso 
de Esperanto

✓

en

KORTRIJK



H U I S  D E  L E Y
Driekoningenstr., 43, Berchem

De Ley ö Verschueren
CITÉ

N " 143-144-145-146-147-179-
180-208-209

Groote keus in Vrouw-8 Manstoffen 
Zijde, Fluweel en Voedering.

Mchanika Velurteksejo

Ad. Vandendriessche
Vichte - apud - Kortrijk, Belgujo

Telefono : Vichte 60

EKSPORTADO

Litcratura Mondo
La plej belarevuoenEsperantujo 

A B O N P R E Z O  : 12,50 bclgoj 

Komisejo por Belgujo :

Flandra Esperanto-Instituto,
M arckesteenw eg, 18, K O R T R IJK

B A N K  V O O R  H A N D E L  
E N  N I J V E R H E I D

Anonima Societo

Kapitalo kaj Rezervoj :
Fr. 20.000.000

Filioj en ĉiuj ĉefaj Komunumoj 
de la provinco Okcident-Flandrujo

ĈIUJ BANKFAROJ

VLAAMSCH HUIS

e n € E M i n r e n E
D oornijkstraat, 52, K O R T R IJK

Agrabla Kafejo
Salono por Kunvenoj

Hejmo de l’Flandraj Esperantistoj

La adreso por ĉio koncerne
Fotografado

Kinematografado
Lumbildoj

estas

E T A IS L I S S E M  E N T
G Y S E L I N C K
Onze Lieve Vrouwstraat, 23 

KORTRIJK

P A N N E N H U I S
Ferd . Jan ssen s

Conscienceplein, 3, Antwerpen
Telefoon 210.23

BEKEND VOOR ZIJN  E X T R A  DRANKEN

Zaal v o o r  Maatschappijen 
KOUD B U FFE T  G O ED E BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo 
Esperantista.

D E  P L U H
Meubelen, beddegoed

B e h a n g e r ij

A d o lf  V e rh e y d e n
Klapdorp, 103 Antwerpen

Telefoon 235.94

Prcscjo CEN TRA L, Provinciestraat, 130, Antwerpen.


